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Základné pokyny:

n Test obsahuje 66 úloh.

n Je rozdelený do 2 častí, na riešenie prvej máte 35 minút, na každú dalšiu 45 minút.

n Pracujte vždy len na příslušnej časti.

n Vždy len jedna odpoveď z ponúkaných je správna.

n Za chybnú odpoveď sa odpočíta časť bodu, za každú správnu bod získate.

n Nebuďte nervózni z toho, že všetko nestihnete. Na dosiahnutie dobrého výsledku nie

je potrebné vyriešiť všetky úlohy.

NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY
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Datum konání zkoušky: 27. jún 2020 
Počet řešitelů testu: 449
Počet úloh:  66
Průměrná vynechanost: 14,6 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:  66      
Max. dosažené skóre:  50,9 
Min. možné skóre:  -17,9,   
Min. dosažené skóre:  -3,3 
Průměrné skóre:  22,7
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V každom z nasledujúcich krátkych textov sú dve alebo tri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané. 
Vyberte z ponúknutých možností dvojicu alebo trojicu slov, ktoré sa významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušného 
textu ako celku. 

1. 

Tým, ktorí by si chceli vyskúšať ______ praktiky opísané na 
stránkach knihy, autor ponúka varovanie v podobe kapitoly 
o trestoch vymeraných ______ finančným zločincom 
v minulosti. 

(A) odporúčané – úspešným 
(B) zakázané – nedostihnuteľným 
(C) zaujímavé – postihnutým 
(D) lákavé – kriminálnym 
(E) podvodné – usvedčeným 
  

2. 

Takmer pol tony sčítacích formulárov zo skúšobného sčítania 
ľudu ______ pre Český štatistický úrad špecializovaná firma, 
ktorá má stroje aj zamestnancov ______ Národným 
bezpečnostným úradom. 

(A) vymyslela – prepojených 
(B) získala – zaopatrených 
(C) zaistila – zakúpených 
(D) zlikvidovala – preverených 
(E) zvážila – utajených 
  

3. 

Tvrdenie, že hraničná porucha osobnosti je vždy ______ 
problémom, ______ nové výskumy: ukazuje sa, že po 
desiatich rokoch liečby pozorujeme u veľkej časti pacientov 
______ príznakov. 

(A) trvalým – dosvedčujú – ústup 
(B) celoživotným – spochybňujú – pretrvávanie 
(C) riešiteľným – popierajú – zmiernenie 
(D) doživotným – vyvracajú – vymiznutie 
(E) neliečiteľným – dokazujú – oslabenie 
  

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v uvedenom poradí) 
bude významový vzťah medzi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší významovému vzťahu medzi výrazmi vľavo od 
znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojiciach je dôležité). 

4. 

______ : HÁJNIK = ______ : VOJAK 

(A) poľovník – nepriateľ 
(B) lov – výcvik 
(C) parožie – prilba 
(D) pytliak – dezertér 
(E) hájovňa – kasáreň 
  

5. 

______ : LES = ZÁSTUP : ______ 

(A) strom – človek 
(B) stromoradie – dav 
(C) vetvy – rad 
(D) lúka – usporiadanie 
(E) smrek – muž 
  

6. 

KALENDÁR : ______ = ______ : HESLO 

(A) deň – register 
(B) plán – prihlásenie 
(C) mesiac – pojem 
(D) diár – email 
(E) sviatok – slovo 
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V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac 
približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z  možností F až J potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte 
uvedenej vety najviac približuje opačnému významu podčiarknutého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách ide často 
o odlíšenie veľmi jemných rozdielov. 

7. 

S dostatkom vôle je zmena spôsobu života možná v každom 
veku. 

synonymum 

(A) potenciálna 
(B) vhodná 
(C) uskutočniteľná 
(D) prípustná 
(E) eventuálna 

antonymum 

(F) nemysliteľná 
(G) nevhodná 
(H) neschopná 
(I) neprijateľná 
(J) neľahká 
  

8. 

Medzi obidvoma tvrdeniami existoval istý rozpor. 

synonymum 

(A) súboj 
(B) vzťah 
(C) opak 
(D) konflikt 
(E) odstup 

antonymum 

(F) súlad 
(G) zmierenie 
(H) kompromis 
(I) súhlas 
(J) tolerancia 
  

9. 

Túto informáciu som čerpal z hodnoverných prameňov. 

synonymum 

(A) oficiálnych 
(B) veriacich 
(C) spoľahlivých 
(D) dôverných 
(E) vedeckých 

antonymum 

(F) zavrhnutiahodných 
(G) chybných 
(H) neodborných 
(I) pochybných 
(J) novodobých 
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V každom z nasledujúcich textov je práve jedna časť, ktorá svojím znením do neho nezapadá. Pri každej z úloh zvoľte možnosť, 
ktorá obsahuje práve tú časť textu, ktorá nie je v súlade s jeho celkovým znením. 

10. 

Už ako malá som sa odmietala zmieriť s tým, že veci sú raz a navždy dané. Prečo by sa mal človek nechať obmedzovať tým, ako 
vyzerá, na čo má údajne predpoklady, ba dokonca aké má pohlavie? Pokorne skloniť hlavu a dopredu sa vzdať svojich snov, to je 
ako dobrovoľne upadnúť do otroctva. Spoločnosť by mala povzbudzovať každého, aby si zvolil vlastnú cestu, a vytvárať 
podmienky, aby mohol dosiahnuť svoje ciele. Pokiaľ naopak trvá na tom, že pre úspech v živote je nutná trpezlivá každodenná práca 
v oblasti, ktorú si človek sám vybral, je to ako závan odporného stredoveku. Alebo je snáď na filozofii o predurčenosti ľudských 
osudov niečo moderné? 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Už ako malá som sa odmietala zmieriť s tým, že veci sú raz a navždy dané. 
(B) Prečo by sa mal človek nechať obmedzovať tým, ako vyzerá, na čo má údajne predpoklady, ba dokonca aké má pohlavie? 
(C) Pokorne skloniť hlavu a dopredu sa vzdať svojich snov, to je ako dobrovoľne upadnúť do otroctva. 
(D) Pokiaľ naopak trvá na tom, že pre úspech v živote je nutná trpezlivá každodenná práca v oblasti, ktorú si človek sám 

vybral, je to ako závan odporného stredoveku. 
(E) Alebo je snáď na filozofii o predurčenosti ľudských osudov niečo moderné? 
  

11. 

Úplné vyradenie lepku je odporúčané len celiatikom. Pokiaľ je množstvo lepku držané pod kontrolou, žiadnemu zdravému jedincovi 
totiž neublíži. Naopak, akákoľvek prísna diéta môže byť stresujúca, vylučujúca zo spoločnosti a neudržateľná. Klasickým príkladom 
sú deti, ktoré bežne jedia v školách či s kamarátmi. Môže pre ne byť ťažké dodržiavať doma nastolené pravidlá, keď sa nachádzajú 
v iných prostrediach. Čo keď vášmu dieťaťu, pokiaľ sa stravuje konvenčne, niekto objasní všetky riziká konzumácie lepku? 
Navzdory všeobecnému povedomiu navyše nie je pravda, že by lepok nebol tradičnou súčasťou ľudského jedálnička, i keď ho naši 
predkovia veľmi pravdepodobne nekonzumovali trikrát denne. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Úplné vyradenie lepku je odporúčané len celiatikom. 
(B) Naopak, akákoľvek prísna diéta môže byť stresujúca, vylučujúca zo spoločnosti a neudržateľná. 
(C) Môže pre ne byť ťažké dodržiavať doma nastolené pravidlá, keď sa nachádzajú v iných prostrediach. 
(D) Čo keď vášmu dieťaťu, pokiaľ sa stravuje konvenčne, niekto objasní všetky riziká konzumácie lepku? 
(E) Navzdory všeobecnému povedomiu navyše nie je pravda, že by lepok nebol tradičnou súčasťou ľudského jedálnička, 
  

12. 

Najväčší tuzemský internetový predajca liečebných pobytov je už tretíkrát za posledné dva roky v insolvencii. Na jeho dlhodobé 
problémy tak znova doplácajú takmer všetky kúpeľné strediská. Nemajú totiž žiadne kontakty na budúcich klientov, aby ich mohli 
dopredu varovať či upozorniť na obmedzený rozsah služieb. „Nezriedka sa stáva, že nejaké staršie páry boli nútené odísť, keď zistili, 
že predajca za nich neuhradil liečebné procedúry, alebo uhradil len ubytovanie najnižšej kategórie. Je to pre nich rana, ľudia si idú 
oddýchnuť a, bohužiaľ, vytýkajú to nám,“ hovorí obchodný riaditeľ Kúpeľov Kynžvart Martin Kulík. „Pre celý kúpeľný segment je 
to nedôveryhodný subjekt, ktorý dlhuje mnohým zmluvným partnerom dohromady milióny korún,“ dodal s tým, že predajca navyše 
zhruba pred mesiacom prestal úplne komunikovať. Podľa Kulíka ide o spoľahlivého, tradičného partnera, na ktorého sa zatiaľ nikto 
nesťažoval. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Najväčší tuzemský internetový predajca liečebných pobytov je už tretíkrát za posledné dva roky v insolvencii. 
(B) Nemajú totiž žiadne kontakty na budúcich klientov, aby ich mohli dopredu varovať či upozorniť na obmedzený rozsah služieb. 
(C) Je to pre nich rana, ľudia si idú oddýchnuť a, bohužiaľ, vytýkajú to nám,“ hovorí obchodný riaditeľ Kúpeľov Kynžvart Martin 

Kulík. 
(D) „Pre celý kúpeľný segment je to nedôveryhodný subjekt, ktorý dlhuje mnohým zmluvným partnerom dohromady milióny 

korún,“ 
(E) Podľa Kulíka ide o spoľahlivého, tradičného partnera, na ktorého sa zatiaľ nikto nesťažoval. 
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13. 

Výskumníci z Harvardu položili skupine respondentov z viacerých krajín dve sady otázok. Jedna sa týkala migrácie, druhá 
sociálnych dávok. Niektorí respondenti dostali najskôr migračnú sadu, iní naopak. Poradie bolo náhodné a prekvapivo sa ukázalo, že 
na poradí otázok nezáleží. A to aj v krajinách, kde je všeobecne podpora v sociálnych otázkach tradične vyššia. Ústretovejší k 
sociálne slabým boli tí, ktorí na otázky spojené s migráciou odpovedali neskôr. Tí, ktorí sa najskôr zaoberali migráciou, následne 
ukázali výrazne menšiu sociálnu ústretovosť. Menej schvaľovali pomoc chudobnejším ľuďom a nevideli nerovnosť ako vážny 
problém. Výskumníci z toho vyvodili, že samotné premýšľanie o migrácii zvyšuje nechuť pomáhať sociálne znevýhodneným 
ľuďom. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Poradie bolo náhodné a prekvapivo sa ukázalo, že na poradí otázok nezáleží. 
(B) A to aj v krajinách, kde je všeobecne podpora v sociálnych otázkach tradične vyššia. 
(C) Tí, ktorí sa najskôr zaoberali migráciou, následne ukázali výrazne menšiu sociálnu ústretovosť. 
(D) Menej schvaľovali pomoc chudobnejším ľuďom a nevideli nerovnosť ako vážny problém. 
(E) Výskumníci z toho vyvodili, že samotné premýšľanie o migrácii zvyšuje nechuť pomáhať sociálne znevýhodneným ľuďom. 
  

14. 

Tzv. marshmallow experiment skúmal súvislosť medzi sebaovládaním a úspechom. Preukázal pritom väčšiu životnú úspešnosť u 
detí prejavujúcich vyššie sebaovládanie tvárou v tvár ponúkaným maškrtám. Definitívne tak vyvrátil predpoklad, že sa naše životné 
úspechy odvíjajú od nášho zázemia a prostredia. Veď aj podľa najnovšieho výkladu experiment skôr potvrdzuje súvislosť medzi 
sebaovládaním a práve zázemím. Medzi tých, ktorí maškrtám odolať nedokázali, totiž všeobecne patrili deti z chudobnejších rodín. 
Koniec koncov je to logické: keď sa dennodenne stretávate s nedostatkom, chytáte šancu bezodkladne– hneď, ako príde. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Tzv. marshmallow experiment skúmal súvislosť medzi sebaovládaním a úspechom. 
(B) Preukázal pritom väčšiu životnú úspešnosť u detí prejavujúcich vyššie sebaovládanie tvárou v tvár ponúkaným maškrtám. 
(C) Definitívne tak vyvrátil predpoklad, že sa naše životné úspechy odvíjajú od nášho zázemia a prostredia. 
(D) Veď aj podľa najnovšieho výkladu experiment skôr potvrdzuje súvislosť medzi sebaovládaním a práve zázemím. 
(E) Koniec koncov je to logické: keď sa dennodenne stretávate s nedostatkom, chytáte šancu bezodkladne– hneď, ako príde. 
  

15. 

Počet obyvateľov Česka sa podľa údajov ČSÚ v prvom štvrťroku zvýšil zhruba o 3 300 na 10,613 miliónov ľudí. Prírastok zaistila 
hlavne vysoká pôrodnosť. Od januára do marca zároveň viac ľudí zomrelo, ako sa narodilo. V prvých troch mesiacoch roka sa 
narodilo 26 976 detí, medziročne zhruba o tristo menej. Zomrelo 31 557 ľudí, čo bolo približne o päťsto menej ako v rovnakom 
období vlani. „V priebehu prvého štvrťroka je zvyčajné, že počty narodených sú nižšie ako počty zomretých, problém však je, že 
počet narodených detí klesá dlhodobo,“ uviedla Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky. Migráciou potom do 
Česka pribudlo 7 876 ľudí. Vďaka nej tak nedochádza k úbytku obyvateľstva. 

Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

(A) Počet obyvateľov Česka sa podľa údajov ČSÚ v prvom štvrťroku zvýšil zhruba o 3 300 na 10,613 miliónov ľudí. 
(B) Prírastok zaistila hlavne vysoká pôrodnosť. 
(C) V prvých troch mesiacoch roka sa narodilo 26 976 detí, medziročne zhruba o tristo menej. 
(D) V priebehu prvého štvrťroka je zvyčajné, že počty narodených sú nižšie ako počty zomretých, problém však je, že počet 

narodených detí klesá dlhodobo, 
(E) Vďaka nej tak nedochádza k úbytku obyvateľstva. 
  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2020  6 

Všetky úlohy riešte iba na základe informácií uvedených v texte či z neho vyplývajúcich. 

16. 

Mitochondriálna Eva je označenie pre ženu, ktorá je v 
materskej línii spoločným predkom všetkých dnes žijúcich 
ľudí. Jej mitochondriálna DNA (mtDNA) sa totiž postupným 
dedením z matky na ďalšie potomstvo v priebehu stoviek 
tisícov rokov rozšírila medzi všetku súčasnú ľudskú populáciu: 
každá jednotlivá mtDNA ktorejkoľvek žijúcej osoby je 
odvodená od jej. Predpokladá sa, že žila zhruba pred 140 000 
rokmi na miestach dnešnej Etiópie, Kene alebo Tanzánie. 
Tento odhad vychádza z výpočtov pomocou molekulárnych 
hodín s využitím korelácie uplynutého času so zistením 
genetických odchýlok. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Výskum mtDNA umožňuje presne určiť vek najstaršieho 
biologického predka ľudstva. 

(B) Mitochondriálna DNA sa dedí len z matky na dcéru. 
(C) V materskej línii existuje spoločný predok všetkých 

dnes žijúcich ľudí. 
(D) Molekulárne hodiny sú základným prostriedkom 

paleogenetického výskumu. 
(E) Genetické odchýlky majú vplyv na výskum veku života na 

Zemi. 
  

17. 

Ďalšiu štrukturálnu dvojicu predstavujú početné, avšak 
sociálne a politicky nestále a často indiferentné masy a nie 
príliš početné elity, ktoré sa verbujú nielen z tvorivých, ale aj 
deštruktívnych zdrojov. Ani deštruktívnym elitám nechýbajú 
totiž žiadne z kvalít a vlastností, ktorými na plnenie svojich 
cieľov a účelov majú byť ako elity vybavené. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Deštruktívne elity nemajú dostatočné kvality na plnenie 
svojich cieľov. 

(B) Masy sú často nebezpečne deštruktívne. 
(C) Dvojice, o ktoré v texte ide, sú masy a elity. 
(D) Elity sú často početnejšie ako indiferentné masy, ktoré 

majú ovládať. 
(E) Elity sú sociálne a politicky nestále. 
  

18. 

Angina pectoris je názov pre stredne ťažké srdcové ochorenie 
v zásobovaní srdcového svalu krvou, respektíve kyslíkom, keď 
vplyvom zmenšeného prísunu kyslíka k srdcovému svalu 
nedochádza k jeho správnemu sťahovaniu. To vedie, okrem 
iného, k neschopnosti srdca pumpovať krv do celého ľudského 
tela. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Angína môže viesť až k srdcovému ochoreniu 
a postihnutiu zásobovania srdca kyslíkom. 

(B) Dôsledkom anginy pectoris je tiež neschopnosť srdca 
pumpovať krv do celého tela. 

(C) Pokles prietoku krvi srdcom vedie k poruche jeho 
sťahovania a k angine pectoris. 

(D) Angina pectoris spôsobuje nedostatočné okysličenie krvi 
v srdci a jeho nesprávne sťahovanie. 

(E) Príčinou anginy pectoris je zmenšený prísun krvi do 
okrajových častí tela. 

  

19. 

Stredoveké liečiteľstvo predstavovalo komplexný prístup 
k pacientovi a okrem aplikácie liekov predpokladalo rozhovory 
s pacientom, modlitby a spovede, v podstate teda určitú formu 
psychoterapie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Stredoveké liečiteľstvo zahŕňalo istú formu 
psychoterapie. 

II. V stredovekom liečiteľstve boli modlitby a spovede 
dôležitejšie ako aplikácia liekov. 

III. Psychoterapia má svoj teoretický základ v stredoveku. 

(A) len I 
(B) len II 
(C) len III 
(D) I a II 
(E) I a III 
  



  111  verbálna časť  111 

© Scio 2020  7 

20. 

V rozpore s fyzikálnymi zákonmi platí, že politická strana 
vzniknutá pri zlučovaní je vždy menšia, ako boli strany, ktoré 
sa zlučujú. Pidistrany sa totiž skladajú zo samých politických 
generálov bez vojska a proces zlučovania je len divou bitkou 
o virtuálne budúce politické kreslá. Pretože sa na všetkých 
generálov nikdy nedostane, neprestávajú spravidla pôvodné 
strany ani po zlúčení existovať. Proces integrácie je väčšinou 
tej povahy, že odradí aj tú hŕstku sympatizantov, ktorú strany 
doteraz mali. Je takmer pravidlom, že z dvoch malých strán 
vzniknú v procese integrácie tri ešte menšie. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva/jú z uvedeného textu? 

I. Zlučovanie pidistrán zvyčajne nevedie k zmenšeniu počtu 
strán. 

II. Strany často do volieb nominujú politikov, ktorí nemajú 
šancu na zvolenie. 

III. Integrácia ČR do politických štruktúr EÚ sa dá 
charakterizovať vysokou mierou roztrieštenosti malých 
politických subjektov. 

(A) len I 
(B) len II 
(C) len III 
(D) len I a III 
(E) všetky tri 
  

21. 

Ekumenické koncily sú podľa platného cirkevného práva 
zhromaždenia biskupov a určených hodnostárov, ktorí sú 
povolaní pápežom a počas jeho predsedníctva rozhodujú 
o záležitostiach kresťanskej viery a cirkevnej disciplíny, ktoré 
potrebujú potvrdenie pápežom. Od ekumenických koncilov sa 
odlišujú provinciálne koncily biskupov cirkevnej provincie 
pod ich metropolitom a plenárne koncily obsahujúce viacero 
cirkevných provincií, ktoré sa konajú počas predsedníctva 
pápežského legáta. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Pápež je prítomný na všetkých cirkevných konciloch, 
prípadne v zastúpení pápežského legáta. 

(B) Provinciálne koncily biskupov prejednávajú záležitosti 
nižšej úrovne, ako sú otázky kresťanskej viery a cirkevnej 
disciplíny, čo prislúcha len pápežovi. 

(C) Koncil môže byť vyhlásený za cirkevný výhradne na 
základe pápežského potvrdenia. 

(D) Ekumenické koncily sú omnoho častejšie ako koncily 
provinciálne a plenárne, ktoré hrajú len doplnkovú rolu. 

(E) Pri ekumenických konciloch hrá značnú rolu pápež, 
keďže povoláva účastníkov a stojí na ich čele. 

  

22. 

Skúsenosti a vedomosti korenárok sa počas storočí udržiavali 
a rozširovali, a tak sa vo všeobecnom povedomí nahromadilo 
v priebehu vekov obrovské kultúrne bohatstvo, známe dnes 
ako ľudové liečiteľstvo. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Z mnohoročných skúseností a vedomostí korenárok sa 
vyvinulo ľudové liečiteľstvo. 

(B) Nahromadené skúsenosti ľudového liečiteľstva využíva aj 
dnešná medicína. 

(C) Skúsenosti a vedomosti korenárok kultúrne prekonali 
ľudové liečiteľstvo. 

(D) Vo všeobecnom povedomí sa ľudové liečiteľstvo ujalo 
ako najlepší spôsob liečenia. 

(E) Korenárky sa dnes už, vďaka behu storočí, v ľudovom 
liečiteľstve neuplatňujú. 

  

23. 

Vedci sa doteraz nezhodli, či je otepľovanie pozorované 
v poslednom storočí spôsobené človekom, alebo či ide 
o prirodzený jav spôsobený kombináciou silných pozemských 
a mimozemských faktorov, ako sa už prirodzene, zrejme aj 
omnoho výraznejšie, stalo veľakrát v minulosti. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu? 

(A) Súčasné otepľovanie je vzhľadom na tie predchádzajúce 
úplne výnimočné. 

(B) Najvýznamnejším pôvodcom javu nazývaného globálne 
otepľovanie je človek. 

(C) Hlavnou príčinou otepľovania boli v minulosti 
neovplyvniteľné mimozemské faktory. 

(D) K súčasnému otepľovaniu dochádza vďaka kombinácii 
ľudskej činnosti, pozemských a mimozemských faktorov. 

(E) O príčinách otepľovania pozorovaného v poslednom 
storočí zatiaľ nepanuje zhoda. 
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Za súvislým textom nasledujú úlohy zostavené na základe jeho obsahu. Prečítajte si uvedený text a potom pri každej úlohe 
vyberte najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v texte píše alebo čo z textu 
vyplýva. 

TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 26 

Keď v novembri v roku 1904 udelila americká vláda patentovú ochranu „rozpojiteľnej zástrčke“ Harveyho Hubbella, vzbudil tento 
vynález len malú pozornosť verejnosti. Edisonova žiarovka prilákala v roku 1879 žasnúce davy, vynálezca Hubbell mal však záujem 
skôr o praktické využitie svojho vynálezu než o oslavné fanfáry. Zástrčka a jej družka zásuvka totiž odstránili potrebu pripájať 
všetky prístroje priamo na prívodnú sieť budovy, čo mohlo byť aj nebezpečné. V žiadosti o udelenie patentu sa uvádza, že nový 
prístroj umožní „osobám, ktoré nemajú žiadne znalosti ani zručnosti v odbore elektriny“, pripájať rastúci počet prístrojov 
vyžadujúcich elektrický prúd. 

Ako sa však zdá, Hubbellova veľká vízia jednoducho pripojiteľného sveta nie je doriešená dodnes – to môže dosvedčiť ktokoľvek, 
kto sa niekde vo svete snaží usušiť si vlasy sušičom dovezeným z domu. Začiatkom 20. storočia vydali Spojené štáty jednotné 
normy pre elektrické zástrčky. Iné krajiny však začali používať iné typy. Dnes sa na svete používa trinásť rôznych typov zástrčiek a 
zásuviek. Dvadsaťpäť krajín Európskej únie sa stále nemôže dohodnúť, akú zástrčku budú používať. CENELEC, európsky výbor pre 
elektrotechnickú normalizáciu, vzdal svoju snahu o zavedenie „eurozástrčky“ už v roku 1996 a väčšina krajín EÚ teraz používa 
zásuvky, do ktorých je možné zasunúť rôzne zástrčky. 

I keď sa dodávatelia elektrickej energie zhodli aspoň na využití striedavého prúdu ako účinnejšieho spôsobu dodávky, než je 
jednosmerný prúd, problémy užívateľa so sušičom vlasov nekončia. Ďalej k nim totiž prispievajú odlišné štandardy pre napätie 
a frekvenciu elektrického prúdu. Nádej, že svet bude raz používať jednotnú zástrčku, však doteraz trvá. „Myslím, že k tomu dôjde,“ 
hovorí Tom Conlin zo spoločnosti Hubbell, Inc., založenej vynálezcom zástrčky, „my sa však už toho asi nedožijeme.“ 

(preložené z: GWIN, Peter. Připojte se. National Geographic Česko, 2005, č. 6, s. 12) 

24. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje 
pravdepodobný hlavný cieľ autora uvedeného textu? 

(A) predstaviť život a prácu Harveyho Hubbella, vynálezcu 
„rozpojiteľnej zástrčky“ 

(B) kritizovať činnosť orgánov Európskej únie zodpovedných 
za elektrotechnickú normalizáciu 

(C) opísať vývoj a problémy procesu zjednodušovania 
pripájania spotrebičov do elektrickej siete 

(D) navrhnúť ideálne riešenie problémov spojených 
s pripojovaním spotrebičov do elektrickej siete 

(E) prezentovať činnosť spoločnosti Hubbell, Inc., od jej 
založenia až do dnešných dní 

  

25. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje 
najpravdepodobnejší dôvod, prečo autor textu spomína sušič 
vlasov? 

(A) Autor spochybňuje závažnosť problému uvedením 
banálneho príkladu. 

(B) Autor názorne dokladá, že niektoré problémy sa vynorili 
až po Hubbellovej smrti. 

(C) Autor demonštruje diskutovaný problém na príklade 
z bežného života. 

(D) Autor predkladá dôvody na vznik niekoľkých odlišných 
typov zásuviek. 

(E) Autor apeluje na zavedenie jednotného typu zástrčky 
uvedením najnaliehavejšieho problému. 

  

26. 

Ktorá z nasledujúcich možností nie je v texte priamo 
spomenutá ako prekážka jednoduchého pripojenia do 
elektrickej siete? 

(A) používanie rôznych typov zástrčiek a zásuviek vo svete 
(B) uplatňovanie odlišných štandardov pre napätie 

elektrického prúdu 
(C) uprednostnenie striedavého prúdu pred 

jednosmerným zo strany dodávateľov 
(D) existencia rôznych štandardov pre frekvenciu elektrického 

prúdu 
(E) neschopnosť krajín EÚ dohodnúť sa na používaní 

rovnakého typu zástrčky 
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TEXT K ÚLOHÁM 27 AŽ 29 

LN: V polovici augusta Česi emotívne debatovali o výhľadovo chystaných úpravách spisovnej češtiny. Emócie sa krútili 
predovšetkým okolo možného prijatia výrazov „abysme“, „mejlovať“ a „gúglovať“. Prečo je vlastne dôležité kodifikovať v jazyku 
takéto termíny a dávať im patinu spisovnosti? Nie je možné nechať ich jednoducho existovať v „neoficiálnej“ reči? 

Jan Mattuš: A teraz vás, Jozef, chytím za slovo: veď „abysme“ a „mejlovať“ sú úplne iné prípady, pri jednom by išlo o zmenu 
v gramatike, pri druhom len v písanej podobe prevzatého slova. A spisovnosť predsa neznamená žiadnu patinu, ba je – ako názov 
napovedá – predovšetkým normou, ako čo písať. Jazyk sú primárne znaky, nie čiary na papieri. Čo existuje v reči, dostalo sa do nej 
živelne a nejakú dobu tam vydrží bez toho, aby to nejaký kodifikátor ovplyvnil. 

Jana Kačurová: Mne sa počítačový žargón zdá desivý sám o sebe, jedno či v hovorenej, alebo v písanej forme. „Mejlovať, 
gúglovať, fičury, tvítovať, blogovať, trolovať,...“ ble. Ale chápem potrebu podobné termíny „legalizovať“, pretože je možné, že sa 
bez nich v blízkej budúcnosti hocijaké oficiálne lajstro nezaobíde. Zmieňované „abysme“ je však iný prípad a s jeho kodifikáciou 
problém nemám, pretože ho – spolu s „abychom“, podľa typu a žánru textu – bežne používam a aj ako editorka v textoch nechávam. 
V rámci infikovania češtiny ide – z môjho pohľadu – o veľmi malé zlo. 

Petr Kukal: Môj pohľad je presne opačný. V prípade „mejlovania“ čeština preukazuje svoju hegemóniu nad slovami, ktoré sa do 
nej tlačia z cudzích jazykov. Vnucuje im, možno trochu surovo, vlastné skloňovanie a časovanie a prevažne na fonetickom princípe 
písanú podobu. Pokiaľ sa cudzie slová prispôsobujú češtine, a nie naopak, je všetko, ako má byť. Naopak, úvahy o kodifikácii tvaru 
„abysme“ pokladám za jazykové zlo a prejav populizmu. 

(preložené z: Lidové noviny, úryvok z diskusie 13.8.2011) 

27. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je obsiahnuté v uvedenom texte? 

(A) Všetky počítačové slová sú prevzaté z angličtiny. 
(B) Cudzie slová by sa mali prispôsobovať češtine. 
(C) Všetky písané žánre vyžadujú rovnaký typ jazyka. 
(D) Preberanie cudzích výrazov do češtiny bude stále 

intenzívnejšie. 
(E) Živelnému pozmeňovaniu češtiny je potrebné brániť. 
  

28. 

Ktorý z nasledujúcich názorov nie je v uvedenej diskusii 
zastúpený? 

(A) Niektoré výrazy dokazujú, že čeština má nad cudzími 
slovami navrch. 

(B) Je dobré, že čeština prispôsobuje cudzie slová sebe. 
(C) Aj v editovaných textoch sa môžu vyskytovať nespisovné 

výrazy. 
(D) Slová prebraté z angličtiny by mali zostať v pôvodnej 

podobe. 
(E) Niektoré zmeny podoby češtiny môžu byť prejavom 

populizmu. 
  

29. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o obsahu uvedených troch 
príspevkov jednotlivých diskutujúcich platí? 

(A) Všetci traja sa zhodujú, že čeština potrebuje zásah zvonku, 
sama sa s novými slovami nevyrovná. 

(B) Všetci traja sa zhodujú, že všetky nové slová musia nejaký 
čas v češtine byť, kým sa uchytia. 

(C) Všetci traja sa zhodujú, že každý človek môže hovoriť tak, 
ako chce. 

(D) Všetci traja sa zhodujú, že v niektorých textoch sa 
nespisovná reč hodí. 

(E) Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna. 
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Za dvojicou textov nasledujú úlohy zostavené na základe ich obsahu. Všetky úlohy riešte iba na základe toho, čo sa v textoch 
píše alebo čo z textu vyplýva. Prečítajte si obidva texty v zadaní a potom vyberte najvhodnejšiu odpoveď na zadanú otázku. 
Otázku si prečítajte pozorne, pretože aj zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

TEXT K ÚLOHÁM 30 AŽ 33 

Text 1 

Parlamentné voľby v Holandsku jasne vyhrala Ľudová strana (VVD) premiéra Marka Rutteho, ktorá v stopäťdesiat člennom 
parlamente bude mať 33 kresiel. Na druhom mieste s 20 mandátmi skončila nacionalistická protimigračná Strana pre slobodu (PVV) 
Geerta Wildersa. „Patríme takisto medzi víťazov volieb, získali sme nové kreslá,“ povedal Wilders s odkazom na výsledky, podľa 
ktorých si PVV oproti existujúcim 15 mandátom polepšila. „Víťazstvo ale nie je také, v aké sme dúfali, nie je to tridsať kresiel,“ 
dodal. 

Populista zareagoval presne tak, ako predvídal web Politico. Ten uviedol, že pokiaľ získa viac kresiel ako doteraz, bude sa 
považovať za víťaza bez ohľadu na to, že nejaká strana bude silnejšia, pretože sa proti nemu ostro vymedzovali všetky ostatné strany 
vrátane VVD. Mark Rutte výsledky komentoval slovami: „Holandsko povedalo nie zlému druhu populizmu.“ VVD si oproti roku 
2012 o osem kresiel pohoršilo, aj tak však zostáva na politicky rozdrobenej scéne najsilnejšou stranou. 

Tretie miesto pripadlo Kresťanskodemokratickej výzve (CDA) a štvrté D66, ktoré zhodne získali po 19 kresiel. CDA je spokojná, 
uviedla jej tajomníčka Mona Keijzerová, pretože posilnila. 

Socialistická strana (SP) a Zelená ľavica (GL) majú zhodne 14 poslancov. Zatiaľ čo SP si oproti minulým voľbám o jeden mandát 
pohoršila, ekologická strana so ziskom 10 nových poslancov zaznamenala mimoriadny úspech. Kathelijne Buitenwegová z vedenia 
Zelenej ľavice označila výsledok za historický. 

Debakel utrpela strana PvdA, ktorá získala len deväť kresiel. Doteraz ich mala 38 a bola druhá najsilnejšia v parlamente. Doterajšia 
ministerka z PvdA Lilianne Ploumenová bola hĺbkou porážky zaskočená, verila v lepší výsledok, i keď „vedela, že to nebude 
špička.“ Zaskočená je tiež tým, aké malé zastúpenie má ľavica v novom parlamente. 

(preložené z: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/432231-nizozemske-volby-vyhral-premier-rutte-populista-wilders-posilil-a-
skoncil-druhy.html) 

Text 2 

Historický prepad postihol v holandských voľbách sociálnych demokratov (PvdA), hoci sa o ňom v komentároch hovorí len veľmi 
málo. PvdA doplatila o. i. na to, že sa dlhšiu dobu snažila sedieť na niekoľkých stoličkách naraz. Pôvodne založená ako strana 
„modrých golierov“, si ich chcela udržať, ale zároveň dúfala, že získa na svoju stranu aj ľavicových intelektuálov a imigrantov. Ale 
„politický stan“, ktorý PvdA postavila, bol nakoniec príliš veľký a došlo k jeho fragmentácii podľa záujmových skupín. 

Ľavicoví intelektuáli prebehli k Groen-Links (GL), ktorá rieši hlavne témy typu gender, globálne otepľovanie a uvoľnenie imigrácie. 
„Modré goliere“ ju nezaujímajú. Moslimskí imigranti začali v nezanedbateľnej miere voliť DENK, stranu, ktorá pôsobí dojmom 
holandskej pobočky Erdogana. Celkovo ľavicový blok veľa stratil. PvdA, GL a SP majú dohromady len štvrtinu kresiel v 
parlamente. 

To ale neznamená, že víťaz volieb Rutte a jeho VVD budú mať jednoduchú situáciu. Základom budúcej vlády bude nepochybne 
trojica VVD, CDA a D66 – VVD a CDA spolupracujú tradične a D66 sú ochotní ísť s takmer každým. Majú však dohromady len 71 
hlasov. Aj keby zverbovali na svoju stranu malú kresťanskú stranu CU, dosiahnu na 76, o hlas nad presnú polovicu. A pravo-
stredový mišmaš s GL nemá veľmi šancu na úspech. 

S Geertom Wildersom a jeho PVV spolupracovať nikto nechce. No jednako pred siedmimi rokmi práve Mark Rutte predsedal 
menšinovej vláde podporovanej z opozície Wildersovou stranou. V mnohých bodoch (imigrácia, sociálne dávky pre cudzincov, 
nosenie šatiek na úradoch) vychádzal Wildersovi v ústrety. Vtedy, zdá sa, Ruttemu Wildersov „populizmus“ a antiislamizmus zasa 
tak neprekážal. (Aj dnes sa vo veciach imigrácie Rutte Wildersovým pozíciám dosť približuje, napríklad výrokom, že kto sa nechce 
správať „normálne“, má z krajiny vypadnúť.) Lenže o dva roky neskôr sa Geert Wilders s vládnymi stranami nepohodol o štátnom 
rozpočte, vláda padla a nasledovali predčasné voľby. 

Wilders to má teraz jednoduché. Môže sa obmedziť na poburovanie v médiách, ktoré mu odjakživa išlo. Ale Rutte musí svoje 
víťazstvo pretaviť do stabilnej vlády, a to sa teda veľmi nejaví. Roztrieštenosť politickej scény je väčšia ako kedykoľvek predtým. 

(preložené z: https://kechlibar.net/wordpress/2017/03/16/roztristene-kralovstvi) 
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30. 

Ktorá z nasledujúcich možností na základe uvedených textov 
najlepšie vystihuje potenciál PVV stať sa súčasťou vlády? 

(A) PVV bude mať s vysokou pravdepodobnosťou v budúcej 
vláde zastúpenie, pretože vo voľbách získala plných 
20 mandátov, a zvyšné strany sa preto bez nej nezaobídu. 

(B) S PVV nikto okrem Rutteho nechce spolupracovať, preto 
pravdepodobne dôjde k vzniku vlády, ktorá bude 
podporovaná stranou PVV z opozície. 

(C) Hoci z hľadiska počtu mandátov skončila PVV vo 
voľbách druhá, pre neochotu ostatných strán s ňou 
spolupracovať veľmi pravdepodobne nebude mať 
v budúcej vláde zastúpenie. 

(D) Vzhľadom na to, že strana PVV utrpela vo voľbách 
značnú porážku a získala len zanedbateľný počet kresiel, 
je takmer isté, že súčasťou budúcej vlády nebude. 

(E) Strana PVV bude ako faktický víťaz volieb nepochybne 
tvoriť základ budúcej vlády, otázkou je, ktorá zo zvyšných 
strán bude ochotná ísť do vlády s ňou. 

  

31. 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje, akou 
formou sú písané jednotlivé texty? 

(A) Prvý text je jednoduchým výpočtom faktov, druhý text 
je analytickým rozborom situácie obsahujúcim vlastné 
prognózy autora. 

(B) Prvý text je politickou agitáciou, druhý text je 
jednoduchým výpočtom faktov. 

(C) Každý text je subjektívne ladenou analýzou situácie, prvý 
text však pokrýva širšie spektrum tém ako druhý. 

(D) Každý z textov je jednoduchým výpočtom faktov bez 
vlastných prognóz autora k danej problematike. 

(E) Prvý text je subjektívnou analýzou, v ktorej autor 
vyjadruje svoje vlastné názory, druhý text je objektívnym 
výpočtom faktov. 

  

32. 

Ktorú z nasledujúcich informácií je možné nájsť v každom 
z uvedených textov? 

(A) počet poslancov strany CU 
(B) zameranie strany D66 
(C) meno člena vedenia CDA 
(D) príčinu volebného neúspechu PvdA 
(E) vzťah ostatných strán k PVV 
  

33. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie zodpovedá 
informáciám o vzťahu Marka Rutteho a Geerta Wildersa? 

(A) Rutte v súčasnej dobe nie je naklonený spolupráci 
s Wildersovou stranou, predtým to však bolo inak. 

(B) Vzťahy medzi Ruttem a Wildersom sú napäté, ale 
v médiách sa to obaja snažia skrývať. 

(C) Wildersova populistická reakcia na výsledky volieb 
potvrdila Rutteho očakávania. 

(D) Rutte a Wilders sa dlhodobo zhodujú v postojoch 
k migrácii a integrácii prisťahovalcov, ale rozchádzajú sa 
pri ekologických a genderových témach. 

(E) Wilders odmieta vysoké deficity štátneho rozpočtu 
presadzované Ruttem a je ním preto označovaný za 
populistu. 

  

 
 
 

STOP – KONIEC ČASTI 1 

Ak ste skončili a ešte Vám zostáva čas, môžete si skontrolovať svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa ďalšej časti! 
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Nie je povolené používať kalkulačky! Ak nie je uvedené inak, všetky použité čísla sú reálne a zapísané v desiatkovej sústave. Čiary, ktoré 
sa javia ako priame, považujte za priamky. Číslo umiestnené pri časti geometrického obrazca označuje veľkosť tejto časti. O veľkosti 
neoznačených častí obrazcov nie je možné robiť žiadne predpoklady. Geometrické úlohy riešte pomocou matematických znalostí, nie 
odhadom či meraním z obrázka. Ak úloha obsahuje premennú, je potrebné pre riešenie zvážiť všetky jej prípustné hodnoty. 

TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 36 

Majiteľka dvoch mačiatok (samice Sáry a samca Maxa) zaznamenávala vždy raz za štyri týždne ich hmotnosť. Graf znázorňuje 
hmotnosť mačiatok starých práve 8, 12, 16, 20, 24, 28 a 32 týždňov spoločne s dátumom, keď tento vek dosiahli. Tabuľka uvádza, 
aké je odporúčané hmotnostné rozmedzie pre mačiatka daného veku.

  

 vek 
v týždňoch 

zvyčajná hmotnosť 

samica samec 

8 0,6–0,9 kg 0,8–1,2 kg 

12 0,9–1,3 kg 1,2–1,8 kg 

16 1,3–1,7 kg 1,6–2,4 kg 

20 1,6–2,2 kg 2,1–3,0 kg 

24 1,9–2,6 kg 2,4–3,5 kg 

28 2,2–3,0 kg 2,8–3,9 kg 

32 2,4–3,2 kg 3,0–4,2 kg 

 

34. 

V ktorom z uvedených dní bola hmotnosť každého z mačiatok 
mimo odporúčané rozmedzie? 

(A) v žiadnom 
(B) len 21. 11. 
(C) len v každom dni z dvojice 26. 9., 21. 11. 
(D) len v každom dni z trojice 1. 8., 26. 9., 19. 12. 
(E) v každom dni zo štvorice 1. 8., 26. 9., 21. 11., 19. 12.   
35. 

Aký bol rozdiel medzi hmotnosťami oboch mačiatok dňa 19. 
12. v porovnaní s rozdielom zisteným pri predchádzajúcom 
vážení? 

(A) o 1,8 kg menší 
(B) o 0,2 kg menší 
(C) o 0,3 kg väčší 
(D) o 0,6 kg väčší 
(E) o 1,0 kg väčší 
  

36. 

O koľko kg bola dňa 29. 8. hmotnosť Maxa vyššia než spodná 
hranica odporúčaného rozmedzia pre príslušný Maxov vek? 

(A) o 0,2 kg 
(B) o 0,3 kg 
(C) o 0,4 kg 
(D) o 0,7 kg 
(E) o 0,8 kg 
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TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 39 

V tabuľke sú uvedené počty členov atletických oddielov A až E v rokoch 2000 až 2003 (vždy rovnaké počas celého roka) a počty 
trénerov (rovnaké pre všetky roky) v týchto oddieloch. 

oddiel/rok 2000 2001 2002 2003 počet trénerov 

A 250 300 300 200 15 

B 400 400 450 500 20 

C 150 200 150 200 10 

D 550 500 450 450 30 

E 300 350 400 350 20 

 

37. 

V ktorom oddiele pripadol v roku 2001 priemerne na jedného 
trénera najmenší počet členov? 

(A) v oddiele A 
(B) v oddiele B 
(C) v oddiele C 
(D) v oddiele D 
(E) v oddiele E 
  

38. 

Každý oddiel dostáva každý rok na každého člena dotáciu 
20 000 korún. Aká čiastka z dotácií pripadla v roku 2001 
v oddiele A v priemere na jedného trénera? 

(A)    200 000 korún 
(B)    400 000 korún 
(C)    800 000 korún 
(D) 1 000 000 korún 
(E) 6 000 000 korún 
  

39. 

Pokiaľ by v roku 2000 bolo v oddiele C o 50 členov menej 
a v oddiele A o 50 členov viac a v roku 2002 v oddiele D 
o 50 členov menej a v oddiele E o 50 členov viac (pre roky 
2001 a 2003 zostávajú v platnosti údaje v tabuľke), v ktorom 
roku by mali oddiely C a D dohromady najviac členov a v 
ktorom roku najmenej členov? 

(A) najviac v roku 2002, najmenej v roku 2000 
(B) najviac v roku 2001, najmenej v roku 2003 
(C) najviac v roku 2002, najmenej v roku 2003 
(D) najviac v roku 2003, najmenej v roku 2002 
(E) najviac v roku 2001, najmenej v roku 2002 
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V nasledujúcich úlohách porovnajte hodnoty výrazov vľavo a vpravo a zvoľte odpoveď: 
(A) pokiaľ je hodnota vľavo väčšia, 
(B) pokiaľ je hodnota vpravo väčšia, 
(C) pokiaľ sa hodnoty rovnajú, 
(D) pokiaľ nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia (to znamená nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je   
              hodnota vľavo väčšia než hodnota vpravo, menšia než hodnota vpravo, alebo rovnako veľká ako hodnota vpravo).  

Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú vždy uvedené nad oboma výrazmi. 

vľavo vpravo 

40. 
 

3 dni + 600 hodín + 30 minút 4,2 týždňa 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

41. 

Je daný lichobežník KLMN, ktorého strany KL a MN sú 
rovnobežné. Dĺžka strany KL je 20 cm, dĺžka strany MN je 10 cm. 

polovica obsahu trojuholníka 
KLM 

obsah trojuholníka LMN 

 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

42. 

Majme trojuholníky ABC a DEF.  
Dĺžka strany AB je 3 cm, dĺžka strany BC je 5 cm.  
Dĺžka strany DE je 1 cm, dĺžka strany EF je 7 cm. 

dĺžka strany AC dĺžka strany DF 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je 

väčšia. 
  

vľavo vpravo 

43. 
 

1 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5  5 + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

44. 
 

počet všetkých 
štvorciferných nepárnych 
čísel, ktoré sú súčasne 
násobkami štvorky aj päťky 

počet všetkých 
štvorciferných párnych čísel, 
ktoré sú súčasne násobkami 

štvorky aj päťky 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
  

45. 
 

22 · 23 · 24 · 25 · 26 165 
 

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo. 
(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo. 
(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo. 
(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia. 
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Každá z nasledujúcich úloh sa skladá z otázky a dvoch tvrdení označených ako (1) a (2), ktoré obsahujú určité informácie. 
Niektoré úlohy obsahujú tiež úvodné informácie. S využitím všetkých týchto informácií, znalostí matematiky a objektívne 
známych faktov (t.j. napr. koľko dní má júl, čo znamená pojem zľava doprava...) rozhodnite, či sú dané informácie dostačujúce 
na určenie jednoznačnej odpovede na otázku v zadaní. 

46. 

Pani Mlsná kúpila kilo bravčovej kotlety, z ktorej chce na 
večeru robiť rezne. Bude z kotlety dostatok rezňov pre 
všetkých členov jej rodiny? 

(1) Jeden rezeň váži v surovom stave 150 gramov. 
(2) Každý člen rodiny zje 2 rezne. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

47. 

Maliar chce vymaľovať steny izby, celkom ide o plochu 43 m2. 
Koľko osemlitrových plechoviek farby bude potrebovať? 

(1) Jeden liter farby vystačí na vymaľovanie plochy 3 m2. 
(2) Jedna osemlitrová plechovka farby vystačí na 

vymaľovanie plochy 24 m2. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
  

48. 

Je celé kladné číslo x deliteľné číslom 3? 

(1) Šestina čísla x je deliteľná číslom 3. 
(2) Šesťnásobok čísla x je deliteľný číslom 3. 

(A) Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) 
samotné nie je dostačujúce. 

(B) Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) 
samotné nie je dostačujúce. 

(C) Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce, ale ani jedno 
tvrdenie samotné nie je dostačujúce. 

(D) Každé tvrdenie samotné je dostačujúce. 
(E) Tvrdenia (1) a (2) dohromady nie sú dostačujúce. 
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49. 

Pre celé čísla x, y, z platí: 

5 3x y    

6y z   

Ktorý z nasledujúcich vzťahov určite platí? 

(A) 5x y   

(B) x z  
(C) 5z y   

(D) 5 3x z    
  

50. 

Štvrtina celého kladného čísla M leží v intervale (10; 20). 
Trojnásobok čísla M leží v intervale (120; 180). Pre ktorý 
z nasledujúcich intervalov platí, že všetky celé čísla, ktoré 
v ňom ležia, vyhovujú uvedeným požiadavkám na číslo M? 

(A) (40; 60) 
(B) (40; 80) 
(C) (50; 80) 
(D) (60; 80) 
  

51. 

Za koľko minút sa naplní prázdna nádrž v tvare valca 
s polomerom podstavy 1 m a výškou 2 m, ak prítok do nádrže 
je π l/min? 

(A) za    200 minút 
(B) za    986 minút 
(C) za 2 000 minút 
(D) za 9 860 minút 
  

52. 

Za pletivo na oplotenie štvorcového pozemku sme zaplatili 
2 000 korún. Koľko by sme zaplatili za pletivo na oplotenie 
štvorcového pozemku so štyrikrát väčšou plochou? 

(A) 16 000 korún 
(B) 8 000 korún 
(C) 4 000 korún 
(D) 2 400 korún 
  

53. 

V hudobnej súťaži sa do finálových kôl dostalo 12 spevákov. 
V prvom finálovom kole ešte žiadny zo spevákov nevypadol, 
v druhom finálovom kole vypadol prvý zo spevákov 
a v každom nasledujúcom finálovom kole vypadol jeden 
ďalší spevák. Koľko finálových kôl prebehlo celkom, pokiaľ 
sa v poslednom finálovom kole stretli poslední dvaja 
zostávajúci speváci? 

(A)   9 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 13 
  

54. 

Lenka je dvakrát staršia ako Dávid. Za osem rokov bude 
Lenka o polovicu staršia, než ako starý bude Dávid v tej 
dobe. Koľko má Lenka rokov? 

(A)   8 
(B) 16 
(C) 24 
(D) Odpoveď nie je možné jednoznačne určiť. 
  

55. 

Zdenko hádže štandardnou šesťstennou kockou a posúva 
svoju figúrku po hracom pláne nasledovne. Po prvom hode ju 
posunie o toľko polí, aké číslo padlo na kocke. Pre každý 
ďalší hod platí, že pokiaľ v predchádzajúcom aj v súčasnom 
hode padlo zakaždým nepárne číslo, alebo zakaždým párne 
číslo, posunie figúrku o súčet čísel, ktoré padli v týchto dvoch 
hodoch. V inom prípade figúrku posunie o toľko polí, koľko 
zodpovedá menšiemu z čísel, ktoré v týchto dvoch hodoch 
padli. Celkom o koľko polí posunul figúrku počas 5 hodov, 
keď mu padli na kocke postupne čísla 2, 1, 3, 4, 2? 

(A) o   9 
(B) o 14 
(C) o 15 
(D) o 16 
  



  22  analytická časť  22 

© Scio 2020  17 

Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte alebo na rovnici, nerovnici, zápise funkcie, či na inom matematickom výraze, 
prípadne ich kombinácii. Riešenie úlohy spočíva v matematizácii určitej situácie alebo naopak v prevedení matematického 
zadania do verbálnej podoby. Vždy si pozorne prečítajte otázku – i zdanlivo podobné zadania sa môžu líšiť. 

56. 

Karol jazdil počas troch mesiacov v roku na bicykli. V júli 
prešiel j kilometrov, v auguste a kilometrov a v septembri 
s kilometrov. Platí vzťah: 

2400
2

j a
s


   

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) V najmenej jednom z uvedených mesiacov prešiel 
Karol aspoň 1 200 km. 

(B) V žiadnom z uvedených mesiacov neprešiel Karol viac 
ako 1 200 km. 

(C) Počas uvedených troch mesiacov prešiel Karol celkom 
práve 2 400 km. 

(D) Počas júla a augusta prešiel Karol polovicu počtu 
kilometrov prejdených v septembri. 

  

57. 

Obec Povrázkovo má p obyvateľov a obec Hustoles má 
h obyvateľov. V každej obci žije aspoň jeden obyvateľ. Platí 
vzťah: 

3p + 1 500 = 2h 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného vzťahu? 

(A) Tretina počtu obyvateľov Povrázkova sa rovná polovici 
počtu obyvateľov Hustolesa zväčšenej o 1 500. 

(B) Pokiaľ by sa z Hustolesa odsťahovalo 1 500 obyvateľov, 
bol by medzi počtami obyvateľov v Povrázkove 
a Hustolese pomer 2 : 3. 

(C) Rozdiel medzi počtami obyvateľov Povrázkova 
a Hustolesa je najviac 500. 

(D) V Hustolese žije viac ako 750 obyvateľov. 
  

58. 

Pokiaľ s číslom 8 urobíme tajnú matematickú operáciu, 
výsledok vynásobíme dvomi a k získanému súčinu pripočítame 
4, dostaneme číslo 8. Pokiaľ by sme ten istý sled krokov 
urobili s polovicou čísla 8, dostali by sme číslo 16. Ktorá 
z nasledujúcich možností môže byť uvedenou tajnou 
matematickou operáciou? 

(A) odpočítanie šestky 
(B) vydelenie štyrmi 
(C) umocnenie na druhú 
(D) odpočítanie od desiatky 
  

59. 

Pri ktorej z nasledujúcich definícií operácie ♣ platí, že 3 5 2  ? 

(A)   B A B A BA     

(B)   B A B B AA     

(C) 
2( )

A B

A
A B

B


 


 

(D) 
2( )

A B

B
A B

A
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Každá z nasledujúcich úloh je založená na texte a na súbore podmienok. Rozlišujte, ktoré podmienky sa týkajú celej série úloh 
a ktoré podmienky sú uvedené iba pre jednu jedinú úlohu. Pri niektorých úlohách môže byť užitočné pomôcť si hrubým náčrtom. 

TEXT K ÚLOHÁM 60 AŽ 63 

Do ordinácie veterinárnej kliniky prišli postupne štyri kamarátky 
(Alena, Barbora, Cecília, Dana), každá s iným zraneným 
zvieraťom (andulka, činčila, fretka, mačka). Každé zviera ošetril 
iný lekár (Bárta, Hrubý, Lesňák, Maňák). Vieme, že: 

 Zvieratá boli ošetrované v poradí, v akom prišli do 
ordinácie. 

 Cecília prišla skôr ako kamarátka s mačkou. 
 Bárta neošetroval ani fretku, ani činčilu. 
 Andulka bola ošetrená skôr ako fretka. 
 Lesňák ošetroval ako druhý v poradí, a to zviera, ktoré 

nepriniesla ani Alena, ani Dana. 
 Maňák ošetroval mačku. 
 Hrubý ošetroval zviera prinesené Barborou. 

60. 

Pokiaľ by platilo, že po mačke bolo prinesené ešte najmenej jedno 
zviera, kto by mohol ošetrovať zviera prinesené tesne po mačke? 

(A) len Bárta 
(B) len Maňák 
(C) len Hrubý 
(D) ktokoľvek z dvojice Lesňák, Hrubý 
(E) ktokoľvek z dvojice Bárta, Lesňák 
  
61. 

Kto mohol ošetrovať zviera prinesené Alenou? 

(A) len Maňák 
(B) len Lesňák 
(C) len Bárta 
(D) ktokoľvek z dvojice Maňák, Bárta 
(E) ktokoľvek z dvojice Lesňák, Hrubý 
  
62. 

Kto mohol priniesť zviera, ktoré ošetril Bárta? 

(A) len Cecília 
(B) len Alena 
(C) ktokoľvek z dvojice Alena, Dana 
(D) ktokoľvek z dvojice Alena, Cecília 
(E) ktokoľvek z dvojice Cecília, Dana 
  

63. 

Ktoré zviera mohlo byť ošetrené tesne pred mačkou? 

(A) len činčila 
(B) len fretka 
(C) ktorékoľvek z dvojice andulka, fretka 
(D) ktorékoľvek z dvojice andulka, činčila 
(E) ktorékoľvek z dvojice činčila, fretka 
  

TEXT K ÚLOHÁM 64 AŽ 66 

Tréner hokejového klubu Pieskoví bobry volí otváraciu päticu 
na každý zápas z dvoch skupín hráčov. V prvej skupine sú 
Jarko, Dávid, Bohuš a Ferko, v druhej skupine sú Lukáš, Rišo, 
Hugo, Marek a Patrik. Pri rozhodovaní o otváracej zostave 
tréner rešpektuje nasledujúce pravidlá: 

 Vždy volí dvoch hráčov z prvej skupiny a troch hráčov 
z druhej skupiny. 

 Hugo môže byť v otváracej zostave len keď je tam aj Bohuš. 
 Dávid a Bohuš nikdy nemôžu byť spolu v otváracej zostave. 
 Pokiaľ je Hugo v otváracej zostave, Marek v otváracej 

zostave nebude. 
 Otváracia zostava musí obsahovať práve troch zo štyroch 

najrýchlejších hráčov (Jarko, Bohuš, Hugo, Patrik). 

64. 

Pokiaľ by bol Hugo v otváracej zostave, ktoré z nasledujúcich 
tvrdení by určite platilo? 

(A) V otváracej zostave by bol Dávid. 
(B) V otváracej zostave by bol Jarko. 
(C) V otváracej zostave by bol práve jeden z dvojice Jarko, 

Patrik. 
(D) V otváracej zostave by bol práve jeden z dvojice Marek, 

Dávid. 
(E) V otváracej zostave by boli obaja z dvojice Patrik, Lukáš. 
  

65. 

Ktorá z nasledujúcich dvojíc určite nemôže nastúpiť v 
otváracej pätici spoločne? 

(A) Ferko a Dávid 
(B) Hugo a Jarko 
(C) Rišo a Jarko 
(D) Jarko a Bohuš 
(E) Patrik a Marek 
  

66. 

Tesne pred zápasom sa Bohuš zranil a tréner preto môže Huga 
nasadiť, i keď Bohuš nebude na ľade. Ktorí z hráčov budú 
určite v otváracej zostave v tejto situácii? 

(A) len Hugo 
(B) len Jarko a Hugo 
(C) len Jarko, Hugo a Patrik 
(D) len Dávid, Jarko, Hugo a Patrik 
(E) len Ferko, Jarko, Hugo a Patrik 
  
 

 
STOP – KONIEC TESTU 

Ak ste skončili a ešte vám zostáva čas, môžete si skontrolovat svoju prácu v tejto časti. 
Nie je dovolené venovať sa predchádzajúcej časti! 
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